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L B I S T E A Ka

Datu giltzarriak neandertalen eboluzioaz, 
Atapuercako 17 garezur analizatuta
Atapuercako fosilekin egindako azken
ikerketaren emaitzak argitaratu dituzte
Science aldizkarian. Zehazki, Hezurren
Osinean aurkitutako 17 garezur dira 
aztertutakoak, eta neandertalen 
ezaugarriak dituzten zaharrenak dira
(430.000 urte). Haiei esker, neandertalen
eboluzioari buruzko xehetasunak ezagu-
tu dituzte; eta baieztatu dute neanderta-
len ezaugarriak ez zirela denak batera
azaldu, baizik eta denboran banatuta eta
multzoka. Hain justu, ikusi dute aurpegi-
ko morfologiak lehenago eboluzionatu
zuela neurogarezurrak baino.

Juan Luis Arsuaga da artikuluaren 
egile nagusia, baina, harekin batera,
beste 18 egilek sinatu dute lana, tartean,
Asier Gómez Olivenciak. Haren esanean,
ikerketaren ekarpen nagusia da jakin
dutela duela 430.000 urtekoak direla
neandertalen anatomiaren lehen ezau-
garri bereizgarriak. “Bereizgarritasun ho-
riek hortzerian eta hortzetan ikusten
dira”, zehaztu du Gómezek.

Gómezek Hezurren Osineko aberasta-
suna nabarmendu du: “Ez dago mun-
duan beste aztarnategirik horrelako 
bildumarekin”. Izan ere, ikertutako 
17 garezurrak aztarnategi horretakoak
dira, eta batzuk orain atera dira argitara
lehen aldiz. Aurkitutako lehenak, berriz,
1993an topatu zituzten; hiru ziren, eta
Nature aldizkarian eman zuten haien be-
rri. Geroztik egindako indusketetan aur-
kitu dituzte gainerakoen zatiak, eta lan
handia izan dute haiek sailkatzen eta
osatzen.

Horrez gain, aztarnategiaren geologia
ere sakon aztertu dute urte hauetan, in-
formazio hori oso baliagarria izan da
ulertzeko nola metatu ziren hainbeste
hilotz leku berean eta baita datazioa egi-
teko ere. Hain zuzen, fosilak datatzeko,
Atapuercan bertan probatutako teknika
berri batzuk erabili dituzte, eta hala on-
dorioztatu dute duela 430.000 urtekoak
direla.

Hezurren Osineko fosilen abantaila
handienetako bat da denak populazio
biologiko berekoak direla. Horrek “alda-
kortasuna ikustea ahalbidetu digu”, azal-
du du Gómezek, “eta frogatu dugu gare-
zurretan bariazioa txikia dela”. Gainera,
Erdi Pleistozenoko beste garezur batzuk

ikusita (Atapuercatik kanpokoak), ondo-
rioztatu dute garai hartan talde batzuek
neandertalak ezaugarritzen dituzten be-
reizgarri gehiago zituztela beste batzuek
baino. “Eboluzio konplexua gertatu zela”
esan nahi du horrek, Gómezen arabera.

Erantzunen bila
Izan ere, eztabaida handia izan da nean-
dertalen garezurra eratzearen inguruan.
Hezurren Osineko lanak baieztatzen du
eboluzio-eredua modularra edo mosai-
koan izan zela. Lehen aldaketak, hortze-
tan eta aurpegian gertatu zirenez, mas-
tekatzeko moduan eta egituretan
espezializazioa gertatu zela proposatu
dute ikertzaileek. Artikuluan, ideia ho-
rren aldeko frogak erakutsi dituzte, eta
baita neurogarezurra eta entzefaloa on-
doren eboluzionatu zutela pentsarazten
duten datuak ere, hala nola garezurraren
bolumena, entzefalizazio-kozientea, ga-
rezurraren eremua, aurpegiko eskeletoa,
eta masailezurrak eta hortzeria.

Hori guztia aintzat hartuta, artikulua-
ren eztabaidaren atalean, egileek diote
zenbait ikertzailek iradoki dutela azter-
tutako banakoak Homo neanderthalen-

sis espeziearen antzinako kidetzat jo
beharko liratekeela. Alabaina, egileek
uste dute Hezurren Osineko fosilen
ezaugarriak nahikoa desberdinak direla
Homo neanderthalensis-ekiko, eta, be-
raz, talde (taxon) bereizikoak direla. Hala
ere, aitortu dute oraindik ezin dutela era-
baki espezie berekoak diren ala ez.

Dena dela, galdera horri eta beste ba-
tzuei erantzuteko lanean jarraitzeko as-
moa dutela adierazi dute. Gómezek au-
rreratu duenez, “Hezurren Osinean
eskeletoko hezur guztiak daude, eta pix-
kanaka zati anatomiko bakoitzaren iker-
keta ari gara egiten”. Ikerketa horien
emaitza garrantzitsutzat jo du “neander-
talen eboluzioa ulertzeko ez ezik, baita
gure leinuan gertatutako aldaketak eza-
gutzeko ere”.

Horrekin batera, gogorarazi du duela
gutxi lortu zutela orain arteko gizaki fo-
sil zaharrenaren DNA; “hortaz, aztarna-
tegi horretatik lortzen ari garen informa-
zioa oraindik ez da agortu”.•

Argazki eta informazio
gehiago, aldizkariaren
webgunean.

Ikerketan aztertu duten 
garezurretako bat, 17 zenbakiduna.
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